
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 

zo dňa 21.02.2012 

 
Dátum: 21. 02.2012, 14.00 hod. 
Miesto konania: miestnosť č. C 042. 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
Program zasadnutia:                                                                                      
   

PROGRAM:                                                                    

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie  návrhu magisterského študijného programu a návrhu doktorandského 

študijného programu sociálna antropológia podľa § 27, písmena h) Zákona 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách  

6. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia AS FSEV UK 

Zasadnutie Akademického senátu otvoril predseda AS FSEV UK M. Horniaček. Privítal členov 
Akademického senátu FSEV. Na základe zistenia počtu účastníkov (7), prehlásil AS FSEV za 
uznášaniaschopný (B. Blahutová, K. Hennelová, E. Letovancová, M. Kanovský sú 
ospravedlnení).  

 
Ad 2/ Schválenie programu 

Pôvodný program zasadnutia 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie  návrhu magisterského študijného programu a návrhu doktorandského 

študijného programu sociálna antropológia podľa § 27, písmena h) Zákona 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách  

6. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty 
7.  Rôzne 
8. Záver 
 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
Návrh programu bol schválený. AS rokoval podľa schváleného programu. 

 
 

 



Ad 3/ Voľba zapisovateľky a overovateľov 

V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za zapisovateľku AS FSEV 
UK T. Tökölyovú. Navrhnutá súhlasila 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 6 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za overovateľov J. Podobu 
a M. Konečného. Obaja navrhnutí súhlasili. 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. Za 

overovateľov boli zvolení členovia AS J. Podoba, M. Konečný. 
 

 
Ad 4/ Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka fakulty S. Miháliková, informovala členov senátu i prítomných hostí o poslednom 
kolégiu dekanky, o. i. o návrhu na vytvorenie centra expertíz a poradenstva spolu 
s kariérovo –psychodiagnostickou poradňou a jeho zaradenie do organizačnej štruktúry 
fakulty, ďalej o zrušení inštitútu judaistiky, resp. prechod ústavu na FF UK na katedru 
religionistiky; o dodržiavaní študijného a skúškového poriadku; ďalej o návrhoch na 
smernicu o doktorandskom štúdiu.  Dekanka ďalej informovala o poslednom rokovaní 
kolégia rektora o rozpise štátnej dotácie. V tomto bode mal otázku p. Podoba o vzťahu 
medzi rozpočtom a hodnotení agentúry ARA, v súlade s čim p. dekanka informovala 
o metodike MŠ SR. V kontexte tohto bodu p. dekanka informovala, že FSEV UK dosiahla 
veľmi dobre výsledky aj v pedagogickej aj vedeckej činnosti, čo výraznou mierou pozitívne 
ovplyvňuje i finančné prostriedky FSEV UK.  V tomto bode neboli ďalšie otázky. 
 

Ad 5/ Prerokovanie  návrhu magisterského študijného programu a návrhu 
doktorandského študijného programu sociálna antropológia podľa § 27, písmena h) 
Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách  
 

Materiál uviedla p. dekanka, informovala, že dôvodom predloženia uvedeného návrhu je  
ukončenie obdobia, pre ktoré platila akreditácia, a to vzhľadom na vek doterajšej garantky 
oboch programov. Následne bolo vypísané výberové konanie na miesto profesora v danom 
odbore s tým, že od 1.9. bude materiál predložený na akreditačnú komisiu so žiadosťou 
o akreditáciu tohto programu (novým garantom je prof. Lužica), t.j. nejde o žiadnu obsahovú 
zmenu daného študijného programu. M. Horniaček informoval v tejto súvislosti, že 
pedagogická komisia nemá k danému materiálu žiadne pripomienky. Predseda položil 
otázku o profesionálnom profile prof. Lužicu. Iné otázky k danému bodu neboli.  
 

Ad 6/  Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty.  
Neboli žiadne otázky na členov vedenia FSEV UK. Z dôvodu neprítomnosti prvej 
prodekanky (ospravedlnená) p. M. Horniaček informoval prítomných o možnosti písomného 
dotazovania p. prodekanky.  

 

 



 

Ad 7/ Rôzne 
V tomto bode p. M. Horniaček vyzval členov AS UK, aby informovali o aktuálnom dianí 
a otázkach, ktoré sa na pôde AS UK riešia. Z dôvodu neprítomnosti (ospravedlnená) O. 
Gyarfášovej, ktorá je členkou predsedníctva AS UK, T. Tökölyová informovala o programe 
najbližšieho zasadnutia AS UK, ako i práci v komisiách, ktorých je členkou. 
 
Ad 8/  Záver 
Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda Milan Horniaček, prítomným poďakoval za ich účasť. 
 
V Bratislave, 22.02. 2012  
 
Schválil: M. Horniaček, predseda AS FSEV UK  
 
Zapísala: T. Tökölyová 
 
Overili: J. Podoba 

 M. Konečný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina  

Prezenčná listina 

zo zasadnutia AS FSEV UK, zo dňa 21. 02. 2012 

 

Predseda 
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.   .................................................... 
 
Pedagogická časť 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.   .....................osp......................... 
 
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.     .....................osp......................... 
 
Doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.   .....................osp......................... 
 
PhDr. Andrej Findor, PhD.    .................................................... 
 
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.   .................................................... 
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc.    .................................................... 
 
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.    .................................................... 
 
Študentská časť 
Mgr. Barbora Blahútová    .....................osp......................... 
Matúš Konečný     .................................................... 
Zuzana Kováčová     .................................................... 
Mgr. Lukáš Zajac     .....................neosp...................... 

 
 

Hostia 
Meno a priezvisko      Podpis 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 


